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Dinsdag 27 maart MI-X-ochtend 

Donderdag 29 maart Paasontbijt 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij 

Maandag 2 april Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij 

Dinsdag 3 april Studiedag: alle leerlingen vrij 

 
 
 
Start schoolbreed project “Het Heelal” 
Dinsdag is het schoolbreed project gestart met het thema ‘Heelal’. De 
juffen en meester speelden een spannend toneelstuk over het 
verdwijnen van de maan. In alle groepen wordt de komende weken 
hard gewerkt aan dit thema. We maken werkstukken, presentaties en 
bekijken filmpjes over alles wat er in de ruimte te ontdekken valt. Op 
de dinsdagochtenden 20, 27 maart en 10 april hebben we van 08.45 - 
10.15 uur groepsdoorbrekende activiteiten; de kinderen kiezen een 
activiteit waaraan ze willen werken en zullen dit bij de afsluiting van 
het project laten zien. Vindt u het leuk om ons bij deze activiteiten te 
helpen dan bent u van harte welkom. U kunt dit doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind(eren). Wij stellen deze hulp zeer op prijs! 
Ook als u boeken of andere materialen heeft die in het teken staan van 
het Heelal en die wij van u mogen lenen, dan houden wij ons aanbevolen.  
Ook zouden wij graag vakmensen willen uitnodigen die meer over het onderwerp kunnen vertellen. Indien u iemand 
kent of als u dat zelf wilt doen, horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met juf Ania Pejs, leerkracht groep 
3A. Dat kan persoonlijk op donderdag en vrijdag, of dagelijks per mail: a.pejs@innoord.nl. 
Op 13 april sluiten wij het schoolbreed project af met een tentoonstelling van alle werkjes die de kinderen gemaakt 
hebben.   
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Wij hebben gestaakt! 
De basisscholen in Noord-Holland waren op woensdag 14 maart dicht. Dit is een vervolg 
op eerdere stakingen van de leraren omdat die onvoldoende hebben geholpen. Ook onze 
school sloot die dag zijn deuren om de regering in Den Haag duidelijk te maken dat de 
werkdruk te hoog is en het salaris niet passend is bij de verantwoordelijke taak van de 
basisschoolleerkracht. We zijn met het team naar de manifestatie geweest op het 
Museumplein. 
Ook Innoord, de stichting waar wij onderdeel van zijn, steunt deze actie. Deze week 

wordt er extra aandacht gevraagd voor het dreigende lerarentekort. U kunt ons daar ook bij helpen. Teken de 
petitie: “BBO-actie OP=OP” om ons te steunen.  
Hierbij de link:  https://petities.nl/petitions/op-op-in-actie-tegen-het-lerarentekort-in-amsterdam?locale=nl 
 
 
Uitreiking certificaat Jump-in 
IKC de Zeven Zeeën heeft alle Jump-in doelen behaald. Reden 
voor een feestje! Vorige week vrijdag ontvingen wij het 
certificaat. Na 4 jaar hebben we het voor elkaar. 
Na een ochtend met o.a. clinics, longboarden en slacklinen 
ontving de school het Jump-in certificaat uit handen van 
programma-manager Jump-in Femke Hoekstra. 
Mijn complimenten gaan uit naar de kinderen, het team en 
natuurlijk naar de ouders die elke dag die gezonde trommels 
vullen en de gezonde traktaties bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het van Gogh museum 
Beste ouders van groep 3A en groep 3B,  
Op donderdag 22 maart  gaan wij in de ochtend naar het Van 
Goghmuseum in Amsterdam. 
We worden om 9 uur met een bus opgehaald en om 11 uur 
teruggebracht. Netjes op tijd dus. 
Helaas mogen we in het museum niet eten, dus eten we ergens 
onderweg. Wilt u uw kind iets meegeven dat makkelijk onderweg 
te eten en te drinken is. 
Wilt u graag mee als begeleiding, meldt het even aan de leerkracht 
van uw kind. 
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Zwemkaarten 
Op de feestelijke dag van de uitreiking van het Jump-in certificaat, 
kregen wij ook een aantal zwemkaarten. Zo’n kaart geeft recht op 
één keer gratis toegang tot het Noorderparkbad. Inmiddels heeft 
een aantal kinderen al een kaart opgehaald. De kinderen die nog 
niets hebben gehad, kunnen die kaarten opvragen bij hun 
leerkracht. Let op: aan elke leerling wordt 1 kaart uitgereikt. 
 
 
 
 
Nieuws van de BSO 
 

Vorige week zijn wij samen met de school gestart met het schoolbreed project het 
Heelal. Samen met de kinderen gaan we proefjes doen in de natuur, we gaan 
planeten maken van papier maché, maar maken ook onze eigen robots! Hiervoor zijn 
we nog wel opzoek naar eierdozen en wc- en of keukenrollen. Wilt u ons helpen door 
deze voor ons te bewaren?  
 
Wij hebben nog niet van alle ouders het juiste emailadres; wilt u het juiste  
emailadres nog even aan ons doorgeven? 
 
 
Studiedag Combiwel voor Kinderen 
Op Vrijdag 13 april 2018 hebben de medewerkers van Combiwel voor Kinderen een studiedag.  
Hierdoor zijn de VVE, de Peutercombi en de BSO deze dag gesloten. Maandag 16 april zijn wij weer geopend!  
 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER DECEMBER 2018                                                                           

Activiteiten voor ouders                                                                                                        

Dag allemaal,  helaas ben ik een paar weken ziek geweest en gingen de ouderbijeenkomsten voor Uit en Thuis niet 

door; mijn excuses hiervoor. Na de Pasen gaan we beginnen met het thema Lente en zijn er in week 15 weer 

bijeenkomsten voor ouders. 

Floor Overman, de ouder en kind adviseur(OKA) van onze school, komt dinsdag 27 maart kennismaken met de 

ouders in de ouderkamer. Zij zal  vertellen over een nieuwe, en zeer interessante cursus voor ouders. Iedereen is 

welkom!                                                                                                          

Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer plaatsvindt, kunt u gezellig langs komen!                                                                                                                                                                                                                              

Tot ziens in de ouderkamer, Rebecca    

                             

Komende activiteiten                                                                                                      

Vrijdag 16 maart 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 19 maart 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 
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Dinsdag 20 maart 

8:30 – 10:30 uur 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg- en voorschool. 

Donderdag 22 maart 

8:30 – 10:30 uur 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg- en voorschool. 

Vrijdag 23 maart 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 26 maart 

8:30 – 11:30 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 27 maart 

8:30 – 9:30 uur 

Ouderinloop met de OKA 

Floor Overman komt kennismaken met ouders en informatie 

geven over een nieuwe oudercursus. 

Donderdag 29 maart 

9:30 – 11:00 uur 

  

Paasontbijt voor alle ouders. 

We brengen de ochtend door met een lekker ontbijt en 

grappige spelletjes! 

(Voor deze activiteit moeten ouders zich inschrijven bij 

Rebecca!) 

  
                                                                                               

 


